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Vakantiehuis arrangement in het Montferland - Groepsweekend in
Gelderland

Weekend of Midweek in een vakantiehuis in het Montferlnad.
In het Montferland is veel te ontdekken. Kom met uw groep naar de groene bossen van het Montferland en geniet van een heerlijk weekendje
weg. In de omgeving van ons vakantiehuis valt voldoende te zien en te beleven voor geslaagd weekendje weg. Het vakantiehuis is geschikt
voor 20 tot 50 personen. Er zijn 21 kamers met elk eigen sanitair. Wandel naar het Bergherbos of ga op bezoek bij het kasteel in 'sHeerenberg.

Onze luxe groepsaccommodatie
Onze luxe groepsaccommodatie is een sfeervolle uitvalsbasis om samen met familie of vrienden het heuvellandschap van het Montferland te
ontdekken. Het verblijf is begin 2018 omgetoverd tot een luxevakantieadres en is gelegen nabij het Bergherbos, dat zich kenmerkt door
unieke hoogteverschillen en uitzichten over de omliggende akkerlanden!
U heeft het hele familiehuis exclusief tot uw beschikking! De accommodatie is voorzien van 21 luxe 2-persoons kamers met eigen douche,
toilet, wastafel en TV. Vanuit de ruime woonkamer loopt u onze tuin in en kijkt u uit op de weilanden. De koeien zijn uw nieuwe buren. De
woonkamer is gezellig ingericht met hoge en lage zitjes. Een kaartje leggen, puzzel maken, TV kijken (Netflix), lezen of met z’n allen een
spelletje doen. Er is ruimte voor iedereen.
In de aparte eetzaal kunt u gezellig samen eten. De professionele keuken is geheel nieuw en voorzien van een 6 pits gasfornuis, grote oven,
dubbele koelkast, vriezer, magnetron en professionele snelle vaatwasser.
De tuin is voorzien van een overdekt terras waar het heerlijk vertoeven is. In de tuin ligt een jeu de boules baan en staat een klimtoestel voor
de kinderen. Er is een afsluitbare fietsenstalling met oplaadpunten voor uw e-bike, voor de mooiste fietsentocht in het Montferland. Terwijl u de
barbecue voorbereidt, vermaken de kinderen zich op het grasveldje, in de zandbak, op de luchttrampoline of bij de tafeltennistafel.
U beschikt over 21 luxe kamers met eigen douche, toilet, wastafel en TV.
Eerste Verdieping:
Slaapkamer 1 t/m 15: 2x 1-persoonsbed
Tweede Verdieping:
Slaapkamer 16 t/m 21: 3x 1-persoonsbed

Tips in de regio
Wij helpen u graag het weekend weg compleet te maken. Zo verzorgen wij graag voor u leuke activiteiten zoals:
Mountainbiken
Scooterrijden
Fietsen
Rondleiding door het museum in 's-Heerenberg
Schermworkshop
Golf
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Bowlen

Of een heerlijke culinaire invulling
High tea
Diners bij de leukste locaties in het Montferland
Bier of wijnproeverijen
Rondleiding door de Wijngaard

Bij vakantiehuis arrangement in het Montferland is inbegrepen:
Huur groepsaccommodatie (vrijdag-maandag of maandag-vrijdag)
Eindschoonmaak
Bedlinnen
Opgemaakte bedden bij aankomst

Prjis: vanaf € 131,00 p.p. op basis van 20 personen.
Exclusief:
Kinderbed, Handdoeken, Keukenlinnen
De prijs van dit Vakantiehuis groepsarrangement in Montferland is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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